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Jana Součková
šéfredaktorka, grafička
Výtvarnou a řemeslnou tvorbou se zabývá již 
od dětství. V posledních letech je její láskou palič-
kovaná krajka, malování na hedvábí, korálkování. 
Učarovala ji výroba vinutých perlí, kterou se chce 
dále zabývat. Lektoruje kurzy malby na hedvábí. 
Internetový obchůdek www.regalo.cz pro vás 
připravuje zajímavé nápady na tvoření.

Svatava Staňková
redaktorka
Výtvarničení ji provází od dětství. Prošla kurzy 
keramiky Raku, točení na kruhu, vypalování v peci 
na dřevo, vypalování v jámě. Ve vzdělávacím spolku 
uměleckých řemesel absolvovala malbu na hedvábí, 
které se aktivně věnuje. Vedla výtvarnou dílnu 
Sv mateřském centru v Praze. Lektorovala kurzy 
malby na hedvábí pro děti i dospělé ve školách 
a tvůrčích ateliérech. Její tvorbu najdete na 
www.fler.cz/atelier-svatava

Jitka Rejnová
redaktorka
K výtvarné tvorbě ji přivedlo aranžování květin, 
jelikož květiny jsou její láska. Aranžování se začala 
věnovat profesionálně. Korálky jsou další její vášní, 
vytváří krásné šperky z korálků, plete technikou Ku-
mihimo, zabývá se plstěním a dalšími technikami. Ve
svém kreativním studiu Vanité pořádá kurzy aran-
žování a korálkování. Jitčinu tvorbu nyní najdete 
na stránkách www.vanite.cz

Lucie Holasová
redaktorka
Kreslení a malování ji provází již od dětství. Zabý-
vá se perokresbami. Jejím oblíbeným motivem jsou 
květiny. Postupně se dostala k malování
na hedvábí a to ji zcela pohltilo. Maluje krásné 
šátky s květinovými motivy. Lektoruje kurzy 
na hedvábí.

časopis připravují

editorial obsah 

Tvořte s námi

Milí přátelé,
máme nový rok 2012. Mnozí právě do to-
hoto roku vstupují s různým očekáváním. 
Někteří na tento rok nahlížejí se strachem 
a jiní plni nadějí na nové začátky 
a příležitosti. Pojďme vstoupit do nového 
roku s čistým srdcem a sluncem v duši.
Když se ohlédnu zpět, máme za sebou 
rok a půl Pohody, kterou rozdáváme mezi 
vás, naše čtenáře. Těší nás, že stále noví 
čtenáři žádají o zasílání časopisu, aby 
mohli tvořit s námi. To nás povzbuzuje 
se posunout dál a nabídnout vám více 
zajímavých projektů. V tomto roce se 
můžete těšit na některé novinky, které 
pro vás připravujeme. Chceme se povznést 
nad starosti všechních dnů a přinášet 
nové náměty k vytváření radosti. 
Přeji vám šťastný vstup do nového roku 
vstříc novým začátkům.

Jana Součková
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Nenechávejte si svoji tvorbu jen pro sebe. Podělte se s ostatními o své jedinečné ná-
pady. Tvořte, foťte a pište. Rádi uveřejníme vaše zajímavé projekty a s nimi i webové 
stránky. Zvýšíme tak prodejnost produktů, které vyrábíte.
Bližší informace na e-mailu: pohoda@vanite.cz, napadyproradost@seznam.cz
nebo na tel.: 603 997 310 Jana Součková, 724 169 760 Jitka Rejnová

Určitě se vám někdy stalo, že jste rozsypaly, smíchaly korálky a teď jste rychle nevě-
děli co s tím. A přebírat je? Na to není čas. Tak jste korálky smetly do jedné krabice 
a tam netrpělivě čekají, co s nimi bude. A to je nyní chvíle pro vás. Vymyslete, vy-
tvořte a hlavně vyfoťte vaše nápady z „Rozsypaných korálků“. Používejte zdánlivě 
nesourodé korálky a uvidíte, že výsledek bude skvělý. Těšíme se na vaše nápady.
Fotografie zasílejte na e-mail pohoda@vanite.cz do 15. února 2012.
Nejlepší příspěvky odměníme pěstitelským setem z Úžasných dárků. Nejzajímavější
projekty zveřejníme v našem časopise jako projekt s postupem na výrobu.

Rozsypané korálky

Pohoda
při tvoření

Líbí se vám časopis?

Přihlašte se k pravidelnému 
odběru každý měsíc zcela 
zdarma

Napište na e-mail:
pohoda@vanite.cz
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historie ohlédnutí

Baroko
Baroko nebo také barok - toto období je umělecky někdy méně ceněné, přehlíže-
né, často se na něj pohlíží jen jako na prostředek protireformace, – ale to by byl 
pohled velmi jednoduchý , zkreslující a povrchní.

Lucie Holasová
www.vytvarno.cz

Na horách
K tomuto dílu Ohlédnutí jsem zalistovala seznamem významných dnů a událostí. 
Když jsem došla k datu 11.12, který je vyhlášený Mezinárodním dnem hor, hned 
jsem měla inspiraci. Zima, hory, sníh…. to všechno patří k sobě. Vybavili se mi 
první okamžiky na horách s našimi dětmi. Jejich první pokusy o lyžování, pády 
i slzičky, ale taky radost z prvního sjezdu bez pádu. Radovánky na bobech 
a sáňkách, pořádné koulovačky a stavění sněhuláka. Tento den si připomeneme 
výrobou velmi jednoduchého rámečku na fotografii. K jeho zhotovení budeme po-
třebovat starou mapu hor a nějakou pěknou fotku. Takto vytvořený rámeček vám 
může posloužit jako milý dáreček, třeba pro babičku s dědou.

Jitka Rejnová
www.vanite.cz
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Následuje po renesanci, která se inspiro-
vala antikou, kde vše bylo přesné, často 
matematicky vypočítané – a chladné. Ba-
roko vnáší do umění snahu zapůsobit na 
naše city, poznáme jej podle rozvlněných 
linií, které vytvářejí v pozorovateli napětí, 
později typických točených sloupů, baro-
ko až omračuje nádherou 
a zdobností - na druhé straně, zejména 
v malířství bez obalu ukazuje, že vnímat 
okolí pouze rozumem může být klamné 
(navození dojmu hloubky na obrazech 
v architektuře , které iluzorně rozšiřují 
prostor). Poukazuje i na konečnost bytí 
(shnilé ovoce….).
Původ slova baroko není jednoznačný, 
někdy se má za to, že je odvozen 
z řeckého baros = hojnost (a ozdobami 
opravdu často překypuje), další názor se 
přiklání k odvození od portugalského 
slova barroco, které označovalo velkou 
perlu nepravidelného tvaru, ale může být 
i z latinského verruca = bradavice. Roku 
1888 poprvé použil termínu baroko – bez 
hanlivého přídechu – Heinrich Wölffin 
pro označení umění v období od počátku 
17. století do poloviny století 18.
Uplatňuje se v architektuře, vznikly mno-
hé kostely, paláce, zámky, které jsou
zakomponovány do krajiny, důraz je 
kladen na okolní zahrady, parky ( u nás 
např. Kuks), sochaři vytvářejí pro tyto 
stavby spousty soch. Pro malířství je ty-
pické specifické využití světla. A dochází 
k velkému rozvoji v oblasti divadla.
Barok v architektuře má dva základní 
směry, klasicizující (zvnějšku připomíná 

antiku) a dynamizující ( s prohnutý-
mi křivkami – i v půdorysu – typické 
jsou elipsy, dále konvexní prohnutí(ven 
vypouklý) a konkávní (dovnitř vydutý). 
Raný barok je převážně klasicizující,
pro vrcholný barok ( 90.léta 17. stol. - pol. 
18. stol.) jsou typické rozvlněné linie 
a např. kasulová okna.
Barok vznikl v 16.stol. v Itálii. Jeho nej-
významějšími staviteli jsou na počátku 
Pietro da Cortona (1596-1669), postavil 
kostel Santi Luca e Martina v Římě 
a přestavěl průčelí Santa Maria della Pace. 
Také v Římě staví kostel Sant´Andrea al 
Quirinale Gian Lorenza Bernini
(1598-1680). Dalším zástupcem je 
Francesco Borromini (1599-1667). 
A musíme připomenout jeho nádhernou 
sochu Davida, sousoší Apollón a Dafné. 
Jeho nejobdivuhodněší sousoší je patrně 
Vidění sv. Terezie. A co by byl Řím bez 
barokních fontán? Kostel v Benátkách 
Santa Maria della Salute od Baldassareho 
Longhena patří také ke skvostům. Gua-
rino Guarini (1624- 1683) navrhl velmi 
originální kostel San Lorenzo v Turíně 
i kapli Santa Sindone.
Jako reprezentanta barokního umění 
ve Španělsku si vyberme architekta 
a sochaře Alonsa Cano (1601-1667), 
autora např. průčelí katedrály v Granadě. 
Západní průčelí katedrály v Santiago de 
Compostela od Fernanda Casase y Novoa 
(1711-1794). Ve Francii musíme jmeno-
vat zámek ve Versailles.
V Belgii jmenujme kostel sv. Michala 
v Lovani od Willema van Hees 

(1601-1690). V Anglii katedrálu sv. Pavla 
v Londýně od Christophera Wrena 
(1632-1723). V Rakousku kostel sv. Karla 
Boromejského ve Vídni od Johanna Bern-
harda Fischera von Erlach (1656-1723), 
dále zámek Schönbrunn. A v Salcburgu 
projektoval kostel sv. Trojice. V Rusku 
Zimní palác v Leningradě a Jekatěrinský 
palác v Puškinu od Bartolomea Francesca
Rastrelliho (1700-1771) a zejména – 
Petrodvorec. Za Německo jmenujme 
alespoň vějířovité uspořádání Karlsruhe 
nebo naplánování města Erlangenu. 
A naši zemi si nechejme na příště. Na zá-
věr už jen vyjmenuji malíře, co jméno, to 
pojem. Carava-
ggio, Velázquez, 
Rubens, Rem-
brandt, Vermeer. 
Asi nepjlepší 
cesta, jak poznat 
baroko, je nechat 
jej na sebe pů-
sobit.

Postup:
1. Ze staré mapy vystříháme části, které 
budeme lepit na rámeček.
2. Z rámečku vyjmeme sololitovou 
destičku, celou jí natřeme lepidlem na 
decoupage, necháme lehce zaschnout 
a polepíme bílým papírem. Přežehlíme 

Materiál:
Dřevěný rámeček 22x22 cm 
se sololitovou destičkou
Háček, stará mapa hor
Bílý papír, fotografie 
Lepidlo na decoupage 
Nůžky, štětec, miska, hadřík, kladívko

přes hadřík nebo pečící papír. Můžeme 
použít i barevný papír, ale na bílém nejlé-
pe vynikne fotografie.
3. Do misky si nalejeme vodu a postupně 
v ní navlhčíme jednotlivé kousky mapy. 
Rámeček potřeme lepidlem na decou-
page, mapu lehce vysušíme hadříkem 
a přilepíme. Takto pokračujeme, dokud 
nemáme pokrytý celý rámeček. Pracu-
jeme opatrně, mapa je poměrně pevná 
a nepoddá se tak snadno jako ubrousek. 
Musíme štětcem trochu více přitlačit, 
dáváme pozor, abychom mapu příliš 
nerozmáčeli a nesetřeli kresbu. Rámeček 
necháme zaschnout, klidně i do druhého 
dne.
4. Na zadní stranu rámečku připevníme 
háček.
5. Do rámečku vložíme polepenou 
sololitovou destičku. Na závěr vlepíme 
fotografii a necháme zaschnout.

Poznámka: Přes fotografii můžeme 
po zaschnutí vložit ochrannou vrstvu 
z průhledné fólie



kreativní tvoření
Novinka v kreativním světě 

Interaktivní DVD pro děti a jejich rodiče
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vyrábíme přáníčko

Materiál: 
Papíry ColorCore v podobném tónu 
Razidlo na vroubkovaný ovál 2-3 velikos-
ti, nebo na Big Shotu kovové vyřezávací 
šablony Framelits 657552, nebo Nesting 
Dies XCU 503016 
Smirkový papír, případně i s držátkem 
(od Tima Holtze např. L-IDE92482) 
Lepidlo PVA (nebo jiné), pěnové 3D 
polštářky 
Oči, nebo samolepicí barevné samolepky 
ve tvaru očí 
Postup:
1. Pomocí razidel nebo na Big Shotu si 
připravte vroubkované kruhy různých 
velikostí z papírů ColorCore. Nohy, ouš-
ka, úsměv a ocásek získáte tak, že jednou 
připravený kruh znovu vyrazíte, ale jen 
částečně. 
2. Jednotlivé kruhy vložte do embossova-
cí kapsy a projeďte na Big Shotu (nebo na 
emossovacím strojku Texture Boutique). 
3. Pomocí smirkového papíru osmirkujte 
vystouplý reliéf, díky tomu se odhalí od-
lišně zabarvené jádro papíru ColorCore 
a vyembossovaný motiv tak bude mno-
hem výraznější. 
4. Naskládejte si jednotlivé výřezy na 
sebe a přilepte pomocí lepidla PVA – 
zatím bez hlavičky. 
5. Připravte si hlavičku. Pro zvýraznění 
hlavičky, můžete okraje výřezu hlavičky 
otřít v černém inkoustovém polštářku. 
Následně nalepte ouška, domalujte ústa, 
čumáček, či oči. 
6. Na zadní stranu hlavičky přilepte pě-
nové polštářky (3D čtverečky), získáte tak 
vyvýšený efekt hlavičky. Hlavičku přilepte 
na přáníčko. 

Přáníčko kudrnaté
Připravili jsme jednoduchý návod na výrobu beránka, pudlíka, či 
jiného kudrnatého tvora dle fantazie. Stačí vrstvit podobně zabarvené 
papíry, nebo i třeba zcela odlišné - podle nálady. Hlavičku pak opat-
říte očima, čumáčkem a pusinkou a máte originální přání pro malého 
oslavence! 

Najít pro děti činnost, která je bude bavit, 
bývá někdy nadlidským úkolem. Společ-
nost Golden-Secret se do tohoto úkolu 
pustila naplno a do kreativního světa 
přináší novinku v podobě interaktivních 
DVD s video návody na řadu kreativních 
činností. DVD představují netradiční 
zábavu pro všechny děti a jejich rodiče. 
Zejména děti se díky video návodům mo-
hou naučit mnoho potřebných dovednos-
tí a dokonce i zlepšit své výkony ve škole.
Návody na kreativní činnosti jsou často 
nepřehledné a pro děti velmi složité. Tak-
že se děti kreativní činnosti spíše vyhý-
bají. Tento problém interaktivní DVD od 
Golden-Secret překonávají. Na DVD se 
vyskytují podrobné video návody, které 
vznikly ve spolupráci s pedagogy 
a psychology.
Dětskému vnímání bylo přizpůsobeno 
tempo, rytmus, vizuální prostředí i délka 
klipů. Kreativním činnostem se tak díky 
interaktivním DVD mohou věnovat již 
děti od 6 let. Interaktivní DVD před-
stavují ale zábavu pro celou rodinu. Při 
tvoření se zabaví celá rodina – efektivně 
tak tráví společné chvíle volného času. 
DVD se hodí i do zájmových kroužků 
nebo školních družin.
Na DVD se vyskytují návody na kreativní 
činnosti - decoupage, quilling nebo ja-
ponské origami. Vytvořeno bylo i speciál-
ní DVD, které obsahuje 32 video návodů 
na složení papírových vlaštovek. 
V nabídce je také DVD s podrobnými 
video návody na přípravu různých po-
choutek a pamlsků. Děti si tak za dozoru 
rodičů můžou připravit občerstvení na 
narozeninovou párty nebo překvapit ro-

dinu svým kuchařským uměním. Kromě 
smysluplně využitého času představují 
DVD jedinečnou šanci pro děti - získat 
řadu důležitých dovedností pro budoucí 
život. Díky kreativní činnosti se totiž u 
dětí rozvíjí smysl pro detail a především 
vůle vydržet u rozdělané práce 
a dotáhnout jí do úspěšného konce. Tyto 
vlastnosti se pozitivně promítají také do 
výkonů dětí a to především ve škole.
Každé DVD obsahuje téměř 4 hodiny 
video návodů. Cena DVD je 349.00 Kč 
(včetně poštovného). Pro věrné zákaz-
níky je připraven speciální bonusový 
program. Po prvním nákupu získává 
zákazník svůj unikátní registrační kód. 
Kdokoliv při nákupu s tímto kódem 
dostává slevu 25 Kč. Také majitel tohoto 
kódu se dostává na stejnou slevu 25 Kč. 

Pokud celková suma registrovaných slev 
dosáhne výše 250 Kč. Majitel kódu si 
muže požádat o zaslání 1ks jakéhokoliv 
DVD ze sortimentu
na svou adresu v ČR zdarma.
Více informací naleznete na oficiálních 
stránkách www.golden-secret.com .
1. DVD s video návodem na decoupage 
obsahuje 2,6 hodin.
2. Provedli jsme hloubkový průzkum 
u maminek. Dali jsme jim jednu otázku: 
˝Kolik jste připravena zaplatit za to, že 
vaše dítě bude mít zajištěnou tvůrčí zába-
vu během dne?˝. Nejskromnější částka, 
která nám byla sdělena, činila 200,- Kč. 
Jestliže cenu DVD včetně poštovného 
rozdělíme na 30 (přibližné množství vi-
deo návodů na DVD), což je 17krát méně 
než ta ˝nejskromnější částka˝. Pro více 
informací kontaktujte:
Mgr. Magdalena Hándlová
e-mail: handlova@k-media.cz
Tel: 732 441 980



narození dítěte

Křestní svíčka provází věřícího člověka po celý život. Poprvé se zapaluje při křtu, 
podruhé při svatém přijímání a potřetí při biřmování. Podle tradice se pak měla 
nechat dohořet u lůžka umírajícího. Tělo svíčky symbolizuje život křesťana. Svíč-
ka je zapálena v okamžiku, kdy jeho duchovní život začíná. Zkracuje se 
v okamžicích, když svůj život prožívá a dohořívá v okamžiku, kdy jeho pozemský 
život končí.
(čerpáno z Wikipedie)

Křestní svíčka

Materiál:
dřevěný rámeček
barva na dřevo
sololitová deska s hladkým 
bílým povrchem
ubrousek se vzorem medvídků 
(nebo libovolný dětský motiv)
lepidlo na ubrouskovou techniku
štětec
tavná pistole
Postup:
1. Dřevěný rámeček natřeme, nebo 
nastříkáme barvou na dřevo. Na hladkou 

Obrázek do dětského pokoje
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narození dítěte

Jitka Rejnová
www.vanite.cz

Martina Najdrová
Materiál:
Svíčka
1 větvička nabarvená na růžovo
1 snítka eukalyptu
1 snítka ruscusu
4 malé růžové růžičky
2 snítky drobných sušených kvítků
1,5 m světle zelené šifonové stužky 
široké 0,6 cm
Nůžky, vlasec, tenký provázek nebo 
stužka
Postup: 
1. Všechny rostlinky si zkrátíme na délku 
6 - 12 cm. Nejkratší budou růžičky, které 
nám budou tvořit střed kytičky.
2. Z takto připravených rostlinek si sváže-
me jednu trochu větší a bohatší 
a druhou maličkou kytičku. Kytičky musí 
být uvázány pouze k jedné straně, tak aby 
se daly přivázat ke svíci.
3. Kytičku pevně převážeme tenkou stuž-
kou. Úvazek nesmí být přiliš mohutný, 
aby nerušil celkový dojem.
4. Stužku si spirálovitě naaranžujeme na 
svíčku a převážeme vlascem. Na svíčce 
nedrží žádné běžné lepidlo, a přestože 
existuje specielní lepidlo na svíčky, dopo-
ručuji vše vázat. Svíčka musí vydržet po 
celý život pokřtěného člověka.
5. Vlascem přivážeme kytičky ke svíci. 
Větší do dolní části a menší nahoru, tam 
kde nám končí stužka.
6. Ze stužky si připravíme mašličku 
a přivážeme jí, tak abychom zakryli 
vlasec. 

stranu sololitové desky naneseme štětcem 
lepidlo na ubrouskovou techniku. Od vy-
braného ubrousku oddělíme dvě spodní
vrstvy. 
2. Z ubrousku použijeme pouze vrchní 
díl, který přeneseme na natřenou desku 
sololitu. Následně pomocí štětce opatrně 
přetíráme nalepený ubrousek lepidlem. 
Lepidlo ubrousek zafixuje a vytvoří lesk-
lou vrstvu. 
3. Vše necháme důkladně zaschnout. 
Pomocí tavné pistole zasadíme vytvořený 
obrázek do rámu.
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Na světě není nic krásnějšího, než narození krásného zdravého mimin-
ka. Není důležité, zda se narodí holčička nebo chlapeček… důležité 
je, že každé děťátko narozené do láskyplné rodiny, přináší svým rodi-
čům pocit nekonečného štěstí. V dětech se naplňuje náš vlastní život, 
můžeme je vést a učit, jsou pokračovateli našich vlastních životů. 
Naproti tomu nás oni vtáhnou do svých dětských her a naučí nás být 
znovu tak trochu dětmi. Život bez dětí by byl smutný a prázdný.

Materiál:
Slaměný korpus na věnec průměr 24 cm
Dětské růžové ponožky
Růžová taftová stuha široká 4 cm
Fialová taftová stuha široká 0,5 cm
13 růžových látkových květů 
průměr 4-5 cm
4 fialové látkové květy průměr 5 cm
17 dřevěných bělených růží 
průměr 3-3,5 cm
5 dřevěných fialových růží 
průměr 4,5-5 cm
5 látkových klasů levandule délka 5-7 cm
Růžová peříčka
Tavná lepicí pistole, nůžky, 2 dlouhé 
špendlíky s růžovou srdíčkovou 
hlavičkou
Papír nebo vata
Vázací drát

Postup:
1. Z tenké stužky uvážeme očko na 
zavěšení.
2. Ze široké stuhy vytvoříme 7 mašlí 
a uprostřed je zajistíme vázacím drátem. 
Konce drátu
necháme delší, obmotáme je okolo sebe 
a zapíchneme rovnoměrně do věnce. 
Zajistíme
tavnou pistolí.
3. Ponožky vycpeme papírem nebo vatou 
a špendlíky zajistíme v levé spodní části 
věnce.
4. Špejle u dřevěných růží zkrátíme na 
2-3 cm a vypícháme po celé ploše věnce. 
Můžeme zajistit
tavnou pistolí.
5. Do mezer vlepíme látkové květy.
6. Tenkou stužkou a peříčky vyplníme 
zbývající drobné mezery a přilepíme.

Materiál:
Slaměný korpus na věnec 
průměr 24 cm
Dětské modrobílé ponožky
Tyrkysový plyšový hrošík
Tmavě zelená atlasová stuha 
široká 1 cm
Modrobílá proužkovaná bavlněná 
stuha široká 0,8 cm
19 dřevěných bělených růží 
průměr 3-3,5 cm
12 dřevěných tmavě zelených růží 
průměr 3 cm
6 dřevěných tmavě modrých růží 
průměr 4,5-5 cm
2 svazky modrých látkových 
pomněnek
Světle zelená peříčka
Zelený pedig asi 20 cm
Tavná lepicí pistole, nůžky, 1 dlouhý 
špendlík se zelenou srdíčkovou 
hlavičkou
Papír nebo vata, vlasec

Postup:
1. Ze zelené stužky uvážeme očko na 
zavěšení.
2. Do pravé dolní části věnce přivážeme 
vlascem plyšáka.
3. Ponožky vycpeme vatou nebo papírem, 
připevníme špendlíkem ke stužce a přivá-
žeme na věnec v levé dolní části.
4. Pedig vlepíme do půlkruhu za plyšáka. 
Bude vidět ve vnitřním otvoru věnce.
5. Špejle u dřevěných růží zkrátíme na 
2-3 cm a vypícháme po celé ploše věnce. 
Můžeme zajistit tavnou pistolí.
6. Mezery mezi růžemi vyplníme nastří-
hanými květy pomněnek.

Josefka Josífek

7. Z obou stuh si vytvoříme mašličky 
a vlepíme je mezi květy.
8. Dozdobíme peříčky.
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Dárečky pro miminko Plenkový dort
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Plenkový dort na obrázku je složený z 19 kusů jednorázových plenek, které jsou stoče-
né do ruličky a stažené gumičkou. Vršek dortu tvoří bílý froté ručník a na boku dortu 
je fleecová dečka. Dort je dozdobený papírovými růžičkami, dětskými ponožkami 
a kočičkou, která je ušitá z ponožek. Hotový dort je zabalen do celofánu. Do dortu lze 
zabalit dětské oblečení, dětskou kosmetiku a když je dort patrový můžete tam také 
najít šampus. 

Potýkáte se s problémem jaký vhodný dárek vybrat pro narozené miminko. Zkuste 
vyrobit svůj originální dárek. Zkušené pletařky se mohou pustit do pletených 
soupraviček, kdo umí ubrouskovou techniku může vyrobit obrázky do pokojíčku 
a kdo rád maluje na textil stačí zakoupit bílé body, které nabatikuje a poté nama-
luje přes šablonu nějaký obrázek. Možností je dost a takové dárky určitě potěší. 

Mám pro Vás ještě tip na praktický dárek a tím je plenkový dort.

Otevření internetového
obchodu!

S radostí vám oznamuji, pro vás 
byl otevřen nový internetový ob-
chod shop.vanite.cz. 
Obchod je rozdělen na
dvě hlavní kategorie: 
1. Hotové výrobky
2. Materiál
V hotových výrobcích naleznete
šperky, kumihimo vodítka, aranž-
má ze sušených květin, decoupage
a mnoho dalšího z autorské
dílny Jitky Rejnové.
V kategorii Materiál vám nabízíme
široký sortiment rozličných potřeb
pro vaše vlastní tvoření. Jedná se
především o materiál ke korálková-
ní, floristické potřeby, výtvarný
materiál a různé doplňky
a dekorace.
Přeji vám příjemný nákup

Jitka Rejnová

Obrázky do dětského pokojíčku 
vyrobené z ubrousků

Dětské body - kombinace batika 
a malování na textil

Pletená souprava na léto

Pletená souprava na podzim

Jana Ditrichová
www.hejdy111.estranky.cz
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Plenkový dort
Narodilo se někomu z vašich blízkých miminko a vy nevíte, jakým dárkem ho přivítat na světě? Nabízíme vám dva 
projekty, na zhotovení krásných roztomilých dárečků. Jsou nejen velice pěkné, ale i praktické, neboť jsou zhotoveny 
výlučně z věcí, které miminko ke zdárnému vývoji potřebuje.
Plenkový dort zhotovila Kristýna Pacáková
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Materiál:
38 plen, 
72 gumiček
3-6 velkých gumiček
Růžová flísová deka
Flanelová bílá plenka
Flanelová růžová deka
Flanelová bílá plenka s červenými 
proužky
Flanelová růžová plenka s bílými proužky
Flanelová bílá plenka s dětskými motivy
Oranžová stuha široká 5 cm cca 6-8 m 
(délka se odvíjí od toho, jak velké budete 
tvořit mašle)
Různé plyšové hračky, dětské ponožky, 
čepičky apod. na dozdobení
Knížka (o miminku, velký formát), 
použít můžeme i karton nebo tác
Nůžky, celofán

Postup:
1. Všechny plenky smotáme do ruliček 
a zajistíme 2 gumičkami.
2. Z plenek vytvoříme 3 patra dortu. 
Plenky vyskládáme na výšku vedle sebe 
a omotáme dekami. Spodní největší patro 
flísovou dekou, prostřední patro flanelo-
vou plenkou s dětskými motivy a vrchní 
patro flanelovou plenkou s proužky. Při 
práci můžeme plenky zajistit velkými 
gumičkami, které pak odstraníme.
3. Vrchní části každého patra překryje-
me flanelovými plenkami. Spodní patro 

bílou, prostřední patro, růžovou a horní 
patro růžovou s bílým proužkem. Plenky 
po okrajích opatrně zastrkáme.
4. Každé patro pevně převážeme stuhou 
a vytvoříme mašli. Sundáme pomocné 
gumičky.
5. Patra sestavíme na knížce 
a dozdobíme plyšovými hračkami 
a ponožkami dle vlastní fantazie.
6. Celé pak převážeme celofánem.

Poznámka: Pokud budete dort někam 
převážet a nejste si jisti, zda by ozdoby 
na dortu převoz vydrželi, můžete je 
k dortu připíchnout  dlouhými špendlíky.

Materiál:
2 menší látkové krabice (Ikea)
1 větší látková krabice (Ikea)
Široká stuha nebo barevná lepicí páska
4 látkové kostky
1 flísová deka
Plyšový žabák
Různé hračky, ponožky, čepičky apod. 
do korby
Oboustranná lepicí páska, nůžky

Postup:
1. Dvě menší krabice vložíme do sebe, 
tak aby nám vznikla kabina náklaďáku. 
Slepíme lepicí páskou.
2. Deku srovnáme na šířku kabiny a sro-
lujeme, převážeme stuhou nebo přelepí-
me lepicí páskou.
Přilepíme ke kabině.
3. K velké krabici přilepíme do rohů 
kostky.
4. Kabinu a korbu spojíme lepicí páskou.
5. Teď už pouze zbývá posadit do kabiny 
řidiče a korbu naložit různými potřebami 
pro miminko
(hračky, oblečky, lahvičky apod.)

Auto pro malého klučinu

Vyrobila jsem dáreček pro kluka. 
Je velmi praktický a každý kluk si 
s ním vyhraje. Navíc do látkových 
kostek po hře uklidí všechny hračky.

Námět a zpracování 
Markéta Roubíčková
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Materiál:
kus lehké látky – musí být přírodního 
původu, tj. lehoučká bavlna nebo hedvábí  
Bavlněná krajka v metráži 
Základní šicí potřeby

Postup:
1. Podle nákresu vystřihněte tvar látky, 
počítejte se švovým přídavkem 1cm. 
Okraj rovné strany látky přehněte do líce 
(můžete zažehlit), asi 3 mm lem, prošije-
me.  Na lícovou stranu našijte krajku.
2. Nyní musíte docílit toho, aby půlkruh 
získal naměřenou délku 2 C  z prvního 
obrázku – tj. začneme asi 5 cm od kraje 
tvořit sklady a špendlit. 
3. Nyní je třeba kraje znovu přehněte do 
líce a prošijte. Jde to trochu ztuha, ale 
krajka případné chyby skryje. 
4. Na ohyby přišijte krajku, nezapomeň-
te na každé straně nechat kousek na 
zavázání. 

Lehčí než vzduch       

Dlouho jsem pátrala po způsobu, 
jak ušít čepec z jednoho kusu látky 
a bez střihu, až jsem na to konečně 
přišla…

Betty Havlínová
www.bettymade.cz
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Narození miminka je nepochybně jednou z nejšťastnějších chvil v životě. Nastávající maminky mohou 
přivítat své děťátko na svět ručně vyrobeným dárečkem, vyšívaným obrázkem nebo polštářkem.

Medvídek  pro holčičku
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Krysinky při Valentýnském odpoledni šly na 
procházku k Červené řece. Sourozenci myšky si 
zapřísahali, že budou nejlepší sourozenci napořád. 
Remísek vzal Krysinku na projížďku po Červené 
řece. Krysince se to moc líbilo a odměnila Remíska 
pusinkou.

krysinky

Připravila jsem si pro Vás námět na medvídka vyšívaného z křížků. Motiv 
je stejný pro holčičku i chlapečka, liší se pouze barva pyžámka a mašličky. 
Medvídka si můžete udělat předem, pak už stačí jen dovyšít jméno a datum 
narození Vašeho děťátka.

Podrobné návody najdete na 
www.sasankawebpark.cz, 
kde najdete spoustu zajímavých 
návodů pro vaši tvorbu.

Klára Součková

Pusinku.... Projedeme se na lodičce?

Budeme nejlepší 
sourozenci napořád

Štěpánka Řežábková
www.sasankawebpark.cz

Krysinky o odpoledním Valentýnu

 
pro chlapečka



svátek zamilovaných
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Romantické valentýnské aranžmá s bonboniérou je krásným milým dárkem 
pro všechny zamilované. Pokud ho pokapete pár kapkami vonné esence, 
provoní váš byt stejně jako živé květy.

Materiál:
Umělá bílá miska
Malá bonboniéra
Bílá stuha se zlatým 
lemem šorká 5 cm
Bělený sisal
Aranžovací hmota pro suché rostliny 
(šedivá)
Sušený červený ruscus
3 látkové růžové růže
1 větvička jabloně
7 látkových květů fuchsie
2 látkové bílé květy čemeřice
Nůž, tavná lepicí pistole, floristický 
drátek, štípačky, nůžky

Postup:
1. Ukrojíme si kousek aranžovací hmoty, 
tak aby se nám vešel do vázy. Pokud bu-
deme aranžmá přenášet, zajistíme hmotu 
tavnou pistolí.
2. Uštípneme si 2 kousky drátu dlouhé 
cca 12 cm. Ohneme je do tvaru “U“ 
a tavnou pistolí
přilepíme do kříže ke dnu krabičky. Tím 
vytvoříme bodce na zapíchnutí do hmoty.
3. Sisal rozprostřeme po celé ploše aran-
žovací hmoty.
4. Přibližně doprostřed zapíchneme 
bonboniéru.
5. Okolo krabičky vpíchneme 3 květy 
růží.
6. Všechny ostatní květy hustě vypíchá-
me po celé ploše aranžovací hmoty. Do 
mezer vlepíme pár lístků z květin.
7. Nakonec zapícháme větvičky ruscusu, 
které jsme si před tím nastříhali na délku 
8-12 cm.

Sladké potěšení

Jitka Rejnová
www.vanite.cz


